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Sydantenn
Vår kommande leverantör av
bredband och kabel-TV, Sydantenn,
kommer att kalla till ett möte (digitalt i
första hand, men vi planerar för att
kunna ordna möjlighet för fysiskt möte
för de som önskar) under december
för att förklara hur övergången
kommer att gå till.
Det har smugit sig in ett fel bland de
datum som står i utskicket från
Sydantenn. Övertagandet av bredband
via LAN uttaget kommer att ske den
28:e februari (inte den 1:e april som
det står i utskicket). Informationen
kommer att uppdateras på hemsidan
Renoveringar
Våra hus har över 50 år på nacken,
och när nya medlemmar flyttar in så
kan det finnas behov av renovering.
Detta, i kombination med att många
arbetar hemifrån i coronatider, sätter
extra press på allas tålamod. Styrelsen
förstår detta fullt ut, och uppmanar
därför alla att visa extra hänsyn i
dessa tider. Till exempel så ber vi dem
som renoverar att försöka komprimera
störande rivnings/borrnings-arbete så
mycket det bara går i tid.

Garageplatser
På förekommen anledning; Det är inte tillåtet
att hyra ut eller låna ut garageplats i
föreningens garage. Dessa är till för
föreningens medlemmar, och vi kan inte ha
taggar på vift. Detta är taggar som ger
tillträde till föreningens hus. Dessutom har vi
medlemmar som står i kö till garageplats.
Felanmälan
Facebook är ett utmärkt verktyg att nå ut till
många personer snabbt med information.
Det är dock ett betydligt sämre verktyg för att
göra felanmälan på. Vi kan inte garantera att
det blir läst eller åtgärdat, och det är mer
Christians goodwill som gjort att saker ändå
hanterats där. Därför uppmanar vi alla att
göra felanmälan via Brf Ingrids hemsida
(alternativt Sydsverige Entreprenads
hemsida, båda går till samma verktyg). Då
får vi spårbarhet på anmälningarna och alla
får ett ärendenummer att referera till om det
uppstår frågor. De flesta anmäler via
verktyget, men vi önskar att alla gör det.
Nästa styrelsemöte
Den 2:e december har vi nästa styrelsemöte.
Styrelsen är tillgänglig för frågor och
synpunker på mail då vi nu i tuffare
coronatider skall försöka undvika fysiska
möten.

